LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālrunis 63461006,
fakss 63497937, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

Ārkārtas
SĒDES PROTOKOLS
Nr.3
Priekules novadā
2018.gada 9.martā
Sēde sasaukta plkst. 11:00
Sēdi atklāj plkst.11:00
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja
Protokolē – pašvaldības sekretāre

Vija Jablonska
Daiga Tilgale

Piedalās –
Deputāti: Vija Jablonska, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins,
Gražina Ķervija, Ruta Balode, Ainars Cīrulis, Vaclovs Kadaģis, Vizma Garkalne, Mārtiņš Mikāls
Sēdē nepiedalās-deputāti Inita Rubeze (aizņemta darbā), Rigonda Džeriņa (aizņemta darbā), Inese
Meļķe (aizņemta darbā), Tatjana Ešenvalde (kursos)
Sēdē piedalās - attīstības plānošanas nodaļās vadītāja Una Ržepicka, finanšu nodaļas vadītāja
Silvija Skadiņa, būvinspektors Jānis Skadiņš, SIA ‘’Priekules nami’’ valdes locekle Arta
Brauna

Darba kārtības apstiprināšana
V.Jablonska aicina balsot par darba kārtības apstiprināšanu.
Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtības apstiprināšanu (PAR
– 15 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Rigonda Džeriņa, Gražina Ķervija, Mārtiņš
Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, Arnis Kvietkausks, Toms Šteins,
Inese Meļķe, Ruta Balode, Inita Rubeze, Tatjana Ešenvalde); PRET - nav; ATTURAS nav), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.
Darba kārtība:
1. Par grozījumiem pašvaldības 02.08.2017.lēmumā Nr.361 (prot.Nr.4, 2.punkts)
‘’Par līdzfinansējumu projektam ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules
aglomerācijā, 2.kārta’’.

1.
Par grozījumiem pašvaldības 02.08.2017.lēmumā Nr.361 (prot.nr.4, 2.punkts) ‘’Par
līdzfinansējumu projektam ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules
aglomerācijā, 2.kārta’’
(lēmums Nr.93)
Ziņo:
A.Brauna -plānotais projekta apjoms ir jauni kanalizācijas tīkli 14 km kopgarumā un 3
km ūdensvads. Ūdensvadu nomaiņa šajā projektā netiek atbalstīti, tādēļ 433 000paredzamais
finansējums ir pašvaldības. Projektā paredzētas 6 kanalizācijas sūkņu stacijas. Aprēķini vēl var
mainīties, jo tehniskais projekts būs gatavs septembrī. Tālāk seko būvniecības iepirkuma
izsludināšana un nākošā gada martā varēs sākties būvniecības darbi. Projekta pabeigšanas
plānotais termiņš ir 2020.gada novembris. Šodien CFLA ir jāiesniedz projekta pieteikums ar
pieprasītajiem labojumiem. Bija jāpapildina projekta laika grafiks, finansēšanas plāns, budžeta
kopsavilkums un projekta izmaksu efektivitātes novērtējums. Projekta attiecināmās izmaksas
plānotas 2,7 mlj. EUR. Izmaksas tika plānotas pēc aptauju veikšanas par būvdarbu izmaksām
Izsakās:
S.Skadiņa –ar šogad paņemtajiem aizņēmumiem kopējais aizņēmuma portfelis ir 6 mlj
814 EUR. Katru gadu pieaug atdodamā summa. Šī gada plānoto aizņēmumu atdodamā summa ir
35 000 EUR katru gadu, kanalizācijas projekta atdodamā summa ir 93 000 EUR katru gadu.
Turpmākos 4-5 gadus atdodamās summas ir apmēram 125 000 EUR katru gadu, pēc tam mazinās.
A.Brauna- tika uzdots jautājums par reālajiem pieslēgumiem. Tiks gatavots vienošanās
protokols ar katru mājsaimniecību par pieslēgšanos vai nē. Šajā reizē tiks arī noskaidrots kur
katrai mājai būs pievads. Nevaru galvot, ka visi parakstīs vienošanos, tomēr atbalsta diezgan liels
procents iedzīvotāju. Sākotnējais plānotais pieslēgumu skaits 817.
A.Kvietkausks- vai iedzīvotāji ir informēti cik tas izmaksās, jo pievilks līdz mājas žogam,
piemēram, un tālāk jāvelk pašam. Vai iedzīvotāji ir informēti ar kādām izmaksām jārēķinās?
A.Brauna-pašvaldība ar saistošiem noteikumiem var noteikt kādu atbalstu iedzīvotājiem.
A.Kvietkausks- mani interesē tomēr vai iedzīvotāji ir kaut vai apmēram informēti par
pieslēgšanās izdevumiem. Pašvaldībai jau tā būs ļoti lieli izdevumi, diez vai varēs vēl finansiāli
atbalstīt tos, kuri nevarēs samaksāt pieslēgšanos.
A.Brauna- pašvaldībai līdz gada beigām būs jāpieņem saistošie noteikumi, ka
kanalizācijas sistēmām jāatbilst 3 nosacījumiem-rūpnieciski ražota tvertne, septiķu nosēdaka vai
arī tiek izsūkta. Tā kā ar izmaksām jārēķinās būs jebkurā gadījumā, jo ja netiks ievēroti šie
noteikumi, tiks uzlikti sodi.
A.Cīrulis –vai ar iedzīvotājiem ir runāts par noteikumiem, kuri nepieļaus nepieslēgties vai
arī neļaus utilizēt atkritumus neatbilstoši prasībām?
A.Brauna-kad apstaigāju mājsaimniecības, skaidroju šo jautājumu, bet šis darbs vēl ir
jāturpina.
A.Cīrulis-jādomā par pasākumiem, kā līdzēt iedzīvotājiem , lai viņi pieslēgtos. Noderīga
var būt pašvaldības tīri fiziska (tehnika, darba spēks) palīdzība.

S.Skadiņa- izmaksas tās būs jebkurā gadījumā. Iedzīvotājam katram pašam ir jāizvērtē
kurš no variantiem-pieslēgšanās kopējam vadam vai septiķa izbūve atbilstoši prasībām, viņam ir
lētāk.
T.Šteins- kāda tomēr ir iedzīvotāju nostāja šajā jautājumā?
A.Brauna-iedzīvotāji pagaidām ir informēti, vienošanās vēl nav parakstītas. No
informētajiem, apmēram 80% atbalsta un domā par pieslēgšanos. Ļoti grūti konkrēti pateikt, jo
daļa nav sastopami, citi ārzemēs.
T.Šteins-ja tiks sagatavoti saistošie noteikumi un tie netiks ievēroti? Nebūs pieslēguma un
nebūs arī atbilstoši prasībām izveidota nosēdaka? Sodu uzliks pašvaldība. Kas un kā šos sodus
piedzīs? Pašvaldības atbalsts no Eiropas naudas ir liels, bet izdarīt to var, ja turpmākos vismaz 5
gadus neņemam neko kredītā. Vai tas būs iespējams?
R.Balode-10.janvārī pašvaldība ir saņēmusi CFLA vēstuli, kurā norādīts uz
nepieciešamajiem labojumiem. Tagad ir 10.marts. Labojumu veikšana ir bijusi par ilgu. Ir
sagatavotas aptuvenas izmaksas, bet tehniskā projekta vispār vēl nav. Tātad kanalizācijas
projektam ekonomiskās daļas nav. Mēs nezinām kādas būs izmaksas pēc tehniskā projekta
pabeigšanas. Ja kopējās projekta izmaksas ir apmēram 3,8 mlj EUR, tad Kohēzijas fonda atbalsts
ir tikai 45,9%. Tas ir ļoti zems atbalsta līmenis.
A.Brauna-lielākā daļa iedzīvotāju šo projektu atbalsta un ūdenssaimniecības tiek
sakārtotas ne tikai Priekulē, bet arī Bunkā, Virgā.
G.Ķervija- pēc budžeta sadalījuma mazākā summa uz vienu iedzīvotāju tomēr ir Priekulei.
Projektu vajag īstenot, jo kanalizācijas sistēma Priekulē ir jālabo.
V.Jablonska- atgādinu, ka ūdens un kanalizācijas sakārtošana un uzturēšana kārtībā ir
viena no pašvaldības funkcijām.
T.Šteins-mēs neesam bagāta valsts, bet uz Eiropas fona esam jau tagad viena no
zaļākajām, patērējam enerģiju, kas iegūta vienā no zaļākajām formām. Bet vai šobrīd kanalizācija
ir prioritāte?
A.Kvietkausks-neesam pret sistēmas sakārtošanu, bet vai nav kādas iespējas ar pašas
kapitālsabiedrības spēkiem kaut ko izdarīt?
A.Brauna- varbūt varētu ko paši izdarīt ar ūdens sistēmas sakārtošanu, bet kanalizāciju,
domāju, ka pašu spēkiem nevaram.
V.Jablonska- vai mums būs sertificēti cilvēki, kuriem būvvalde atļaus kanalizācijas
projektu taisīt saviem spēkiem?
A.Cīrulis- lielās lietas mēs paši nevaram izdarīt. Būtu labi, ja mazos pieslēgumus varētu
veikt paši.
V.Jablonska nolasa lēmuma projektu:
Izdarīt Priekules novada pašvaldības domes 02.08.2017. lēmuma Nr.361 “Par
līdzfinansējumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā,
2.kārta” lēmuma lemjošajā daļā šādus grozījumus:
1. Papildināt lēmumu lemjošajā daļā ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Apstiprināt SIA „PRIEKULES NAMI” izstrādāto finanšu modeli potenciālajam
projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”,
kura ieviešana plānota piesaistot Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu programmas
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas"
īstenošanas noteikumi” un iesniegšanu Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā.”
2. Izteikt lēmuma lemjošās daļas 2.punktu jaunā redakcijā:
“2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas: 3 818 363,12 (bez PVN 3 155 672,00 euro),
no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 2 722 259,48. Kohēzijas fonda finanšu
instrumenta finansējums 1 752 710,00 euro. Projekta neattiecināmās izmaksas ir
1 096 103,64 euro (no kurām 433 412,52 euro ir ūdensvada izbūves izmaksas un
662 691,12 euro ir PVN).”
3. Izteikt lēmuma lemjošās daļas 3.punktu jaunā redakcijā:
“3. Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”
atbalsta gadījumā pašu finansējumu nodrošinās ieguldījums SIA „PRIEKULES NAMI”
pamatkapitālā, ņemot aizdevumu Valsts kasē.”
V.Jablonska aicina deputātus balsot.
Atklāti balsojot PAR – 8 (Vija Jablonska, Ainars Cīrulis, Vizma Garkalne, Gražina
Ķervija, Mārtiņš Mikāls, Sarmīte Eidinta, Malda Andersone, Vaclovs Kadaģis, ); PRET – 3
(Arnis Kvietkausks, Toms Šteins, Ruta Balode); ATTURAS - nav; Priekules novada
pašvaldības dome NOLEMJ:
pieņemt lēmumu par grozījumiem pašvaldības 02.08.2017.lēmumā Nr.361 (prot.nr.4,
2.punkts) ‘’Par līdzfinansējumu projektam ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Priekules aglomerācijā, 2.kārta’’.
Protokola pielikumā:
1. Ārkārtas domes sēdē pieņemtais lēmums Nr.93.
Sēdi slēdz plkst.12:00
Sēdes vadītāja

V.Jablonska

Sēdes protokolētāja

D.Tilgale

